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Ill. Kannevek

Az általános állatnévadási szokások szerint a lovak, szarvas-

marhák szinte kivétel nélkül nevet viseltek akisgazdaságokban

az emberi visszaemlékezé.s határáig, az irodalmi, történeti föl-

jegyzések szerint már előbb, évszázadokkal ezelőtt is. Sokkal

kevesebb adatunk, s így hézagosabb ismereteink vannak a disznók

elnevezéseiről. A néphagyomány szerint országszerte csak azok

adtak mindegyik sertésüknek nevet, akiknek csupán egy-két darab

volt az állományuk. A legkisebb parasztgazdaság is azonban lega-

lább egyanyakoca szaporulatát nevelte, tartotta, s így tízen

igencsak fölül volt az összes disznók száma, egy-egy közepes gaz-

daságban pedig könnyen elérte a negyvenet-ötvenet is. Ilyenkor

természetesen va18.mennyi jószág nem kaphatott nevet. Az anyarl:::J-

ca azonban, s még rajta kívül egy-két malac, amelyik valamilyen

tulajdonságával Iszín, jegy, fülállás, szokás, lemaradottság

stb.1 kitűntzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa többi közül, rendszerint kapott nevet a gazdájá-

tól, gazdaasszonyától vagy a család valamelyik tagjától láltalá-

ban az őket őrző fiúgyerektől/, esetleg a fogadott kanásztól. ~-

hol pedig kant vagy kanokat tartottak, ott azokat majdnem min-

dig el is nevezték. A két világháborQ közötti Békés megyében fö-

döztetésre engedélyezett kanok néhány kivételtől eltekintve ne-

vükkel együtt szerepelnek. A 30 telepü~és följegyzései között

csak ötben fordult elő név nélküli kandisznó is.

A továbbiakban a Békés me~Jei Levéltárban őrzött apaállat-

összeírások kanneveit mutatom be a dolgozat első két részleté-

nek megfelelő módszerekkel és az első részbenGFEDCBAlNÉ. 4. sz. 301

fölsorolt levéltári jelzetú iratok alapján. Az összeírásokban

szereplő községekre az eddigiekhez hasonlóan csak számokkal u-

talok. Ezeknek föloldásai megtalálhatók a cikksorozat első ré-

szében INÉ. 4. sz. 31-31, ugyanott 1311 van az a térképvázlatnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lepüléseknek a jelzőszámai, amelyek itt is természetesen csupán

a név meglétére utalnak a számmal jelzett helységben, de az elő-

fordulások gyakoriságát, a névnek eg~-egy községben való szám-

szerinti előfordulását itt sem tudtam meghatározni, mivel a ka-

nok is legalább 2-3-4 évig voltak tenyésztésben, tehát egy-egy

név többszöri előfordulása ugyanannak az egyednek a neve is le-

hetett. A névnek több .községben való előfordulása általában an-

nak gyakoribb voltát is jelenti, vagyis a több községben megta-

lálhetó nevek rendszerint egy-egy településen nagyobb számban is

találhatók. E~ természetesen nem zárja ki azt, hogy ha csupán

egy helységben található meg a név, azt ott nem a1kalmazták több

egyed elnevezésére is. Mindezt csak akkor lehetett volna apró-

lékosan megvizsgálni, ha csupán egyetlen esztendő összeírását

veszem alapul; Ebben az esetben viszont sok név nem került vol-

na az ndattárba, s szegényebb lett volna az egész állatnévrend-

szer.

A jelzett tíz esztendő alatt tehát a következő kanneveket je-

gyezték föl a Békés megyei apaállatvizsgálatok során.

Álmos 14 Bicskás 3,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5, 6,

Badár 28, 29, 30 7, 9,· 10, 11~

Baka 9, 10,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII 13, 14, 16,

Bandi 3, 18, 27, 17, 18, 19,

28, 30 20, 22, 23,

Bankár 18 24, 26, 27,

Báró 14 29, 30

Basa 27 Bitang 13

Bata 9, 10, II Biztos 20, 26

Bátor 2, 9, II Bojtár 12

12 Bokros 1

Béla 27 BoxOé ly 23

Berci 3, 10, 21, BUKsi 13

23, 30 Búvár 13

3et:rár.5, 7 8, Cigány 3, 5. ,
9, 10, 14, Csákó 12, 13, 21

16, 20, 21, Csákvár 27

23, tfi, 28, Caa.l ..fa 14

29 Csárdás 10, 13

20

Császár 2, 3, 5, 7, 12,

21, 22, 26, 27,

28, 29

Csendes 29

Csillag 6

Csinos 6

Csombor 23

Csonka 16

Csordás 12

Csorvás 28

Csuti 27

Csutri 27

Dandár 3

Dani 14

Dénes 12

Dobos 12, 13, 19, 20

Doktor 26

.Dolfi 28

Dollár 26



Duhaj 13

Fecske 30

Fegyver 1,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3, 8,

9, 10, ll, 12,

13, 14, 19, 20,

23, 27, 28, 29

Fickó 10

Filkó 10

Finánc 10, ll, 12,

16, 29

Furkó 10

Füles 24

Gatyás 6

Gazdász 21

GöncitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII

Göndör 1, 2, 6, 7,

8, 10, ll,

12, 13, 14, 18,

20

Gyémánt ll, 14, 28

Gyilkos 1, 2, 3, 5,

7, 8, 9, 10,

ll, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22,

23, 24, 26, 27,

28, 29, 30

~szti 27

Gyökös 14

Gyöngvös 1, 2, 5, 6,

7, 12, 13, 14,

25, 28, 29, 30

Gyuri 9

G~lrka 9, 10, ll,

13, 14, 24

Eadúr 3, 5

Harcos 12

Hegyes 10

Huszár 2, 3, 5,

7, 8, 9, 10,

ll, 12, 13,

14, 19, 20,

22

Ispán 2, 3, 23,

29

Jáger 12, 14, 28

Jámbor 10, 13

Jancsi 9

Jeges 16

Jóska 6

Kadét 1, 26

Kajdán 27

Kancsi 3

Káplár 2, 6, 7,

9, 10, ll,

12, 13, 14,

16, 20, 22,

23, 24, 27,

29, 30

Kapcsos 13

Karcsi 3, 7

Kardos 2, 5, 9,

10, ll, 13,

14, 16, 19,

20,22, 23,

24, 27, 29,

30

Kasznár 2, 3, 5,

12, 13,24,

27, 29, 30

Kedves 29

Kényes 12

Kígyó 15, 16

Kondo r 10, 1 , 27

Kontr~s 20

Ku Lc sá r 2, 1 1 13~~,

22.

Kurta 7

Kusza II

Laci 10, 13, 21, 29

Lajos 5, 22

Legény 2, 8, 9, 10,

12, 13, 17,

22, 23

Lepsi 27

Madár 26

Makszi 14

Malac 27

Marie su 19

Mátyás 13

I"Íedve7

Mérges 8~ ll, l~,

26, 28, 29

l'Iiklós5, 26, 27

Miksa: 27

Misi 18

Miska 13, 27

Mokri 27

Nyalka 9

Osztri 28

Pali 3

Pandúr 10, 13, 30

Piktor 30

Pista 10, ll, 13,PONMLKJIHGFEDCBA

19, 22

Plajbász 29

Prímás 20, 26

Puskás 13, 19, 29

Rabló 12, 16, 21,

27

Rontó 28

Rozsodi 8

S2kter 2.3

S2~U 13, 22, 24, 27

Sindor 3, 21, 22



SanyizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5

Sobri 21

Sólyom 30

Sugár 1, 2, 5, 6,

8, ll, 13,

16, 23

Szultán 3, 7, 22,

23

':8.!I'bur13

':':'r:cosPONMLKJIHGFEDCBA13

=:.~V~27, 28

:'ir:l2.~ 3nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'T6do:-c -.:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-'

:~otykos 22

'l'iindér 30

Tűzér 9, 10, II

Tüzes 23

Ugar 14

Vadas 5, 24, 30

Vadász 27, 29

Virna 14

Vezér 1, 5, 12,

16, 26, 27,

28

Vihar 2

Viki 27

Virág II

Vitéz 2, 3, 10,

13, 23, 26,

27, 29, 30

Zenész 20

Zoltán 21

Zombor 21, 24,

26, 27, 28

Zsámbék 27

Zsandár 2, 3, 5, 9,

10, 12, 13,

14, 15, 16,

17, 18, 21,

22, 23, 24,

26, 27, 28,

29, 30

Zsarnok 26

Zsidó 7

Zsiga 3

Zsivány 10, ll, 16,

26

Zsombor 27

Név nélkül: 7, 20,

22, 24, 26

A mén- és bikanevekkel való egybevetéskor legszembetűnőbb a

ka~_~evek jóval kisebb száma. Ez annak a következménye, hogya

méneket kötelező volt minden esztendőben fölülvizsgálatra, en-

gedélyeztetésre fölvezetni, s azokat, amelyeket nem tartottak

továbbtenyésztésre megfelelőnek, ivartalanítani kellett. A bi-

kákatérdemes volt vd.zsgá.La'tr-a bevinni, hiszen az enged élyezés

a jó tulajdonságok elismerése is volt, s ez vonzotta a tehéntar-

t6 gazdákat, szívesebben födöztettek az ilyen bikákkal, s így

több. hasznot hoztak. A kanok esetében nem volt kötelező és nem

is volt általános afölülvizsgáltatás, engedélyeztetés, nem be-

szélve a törzskönyvezésről. Nagyon sok helyen meghagytak egy-

egy kanmalacot egy-két évig, hogy saját kocáikat ne kelljen el-

hajtani máshová, és legföljebb a közeli szomszédoknak hágattak

még ezzel 2 kanrilll.Arra nem is gondoltak, hogy engedélyeztes-

sék. A községek tulajdonában levő kanokat rendszerint, a nagyobb

gaZdaságok kanjait néha, kisgazdáké pedig attól függően, hogy

a tulajdonos erre igényt tartott-e, teh~t eléggé kiszámíthatat-

Lanu I .NMLKJIHGFEDCBAl - : felülvizsg2.l ta.paállatok t.ú.lnyomó többségeHGFEDCBA1 3 .1 t.al ában

~.á:comnegyed részei k í sebb gazdo ságckbó l , egy-két kant tartó &2.7.-
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dáktól került ki. Mindenképpen megállapítható, hogya följegy-

zésre került állatfajok nevei között a disznónevek állnak leg-

közelebb a népi névadáshoz. A ménnevekre ugyanis nagy hatással

volt az idegen névadás, a sportlovak, családalapító mének név-

anyaga. A bikaneveknél is találkozunk ezzel a szokással, ha ki-

sebb mértékben is. Itt inkább az azonos évjáratúaknak azonos kez-

dőbetűvel való elnevezése volt gyakoribb anagygazdaságokban,

ami a népi névadás hatását kissé korlátozta. Kannevek esetében

semmi ilyennel nem találkoztam. A visszaemlékezések szerint is

a jószággal közvetlenül foglalkozók adták általában a neveket,

s a hagyományokat csupán néha színezte az egyéni ötlet.

1. Az első csoportba itt is a tulajdonnevekből alakult állat-

neveket sorolom.

a/ Híres személyek neveHGFEDCBAe g ~ T esetben fordult elő csupán /Sob-

ri/, de ezzel tulajdonképpen utalhattak az elnevezettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá Ll.at tu-

lajdonságára, erőszakosságára is /mint a gyakori Betyár, Rabló

és a ritkább Tolvaj névvel/o Esetleg ide sorolhatnár~ a Do~fi

és a Miklós neveket, amelyeknek disznónévként való alkalmazása

az adott időszakban politikai állásfoglalás is lehetett volna.

Tekintettel azonban arra, hogyanéphagyomány szerint a Miklós

korábban is kedvelt kannév volt, a keresztnevekból alakultak kö-

zé sorolom itt is, mint a'bikaneveknél. Egyetlen mitológiai név

fordult elő, a Hadúr. Ez is jellemző volt a korra, hiszen ekkor

terjedt el a mesterséges magyar mitológia hatására ez a név, s

ekkor lett Horthy Miklós állandó címe a "rl[agyarországl.egfőbb

hadura" kifejezés.

b/ A keresztnevekből eredő kannevek száma nem túl nagy. Gya-

koribb közöttük a Bandi, Berci, Laci, Pista és Samu; ritkább a

Béla, Dani, Dénes, Dolfi, Filkó, Gyuri, Jancsi, Jóska, Karcsi,

Lajos, Makszi, Mátyás, Miksa, Misi, Miska~ Pali, Sándor, Sanyi,

Tibor, Tódor, Viki, Zoltán és Zsiga.

c/ Helynevek alkalmazása ritka a kannevek között. Egyik ré-

szük közeli község- vagy pusztanév /Bata, Bokros, Csorvás, Ugar/,

a l!lásikpedig távolabbi helységnév /Csákvár, Várna, Zor:;:bor,

Zsámbéki, s nagyon nehéz lenne magyar~zatot adni fölhasználásuk

indítóokára. Kiilönösen a Zombor érdemel fL;yel2et. meLyriek e 2 . . : : -

fordulása Oroshs.za környékén gyakorin2.k C'.onc.h3.tó.
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2. Igen sok név utal.külső tulajdonságra.GFEDCBA

Al Közvetlen megn~vezéssel találkozunk·legtöbbször.

a/ Az állat alakjára, termetére, általános megjelenésére uta-

ló nevek: Badár 'csinos, szép, kacér', Csárdás, Csinos, Sugár,

Táncos, Trotykos. Sokkal több közöttük a kellemes hangulatú, szép

megjelenésre utaló név.

b/ A szőr minőségéről, színéről erednek a következő nevek:

Gatyás, Göndör, Gyöngyös, Kondor, Kusza, Vadas. A Gyöngyös ku-

tyanevet ugyan egyesek /NYÍRI: Nyr. LXXXVII, 351-4/ víznévi ere-

detűnek tartják, KŐHEGYI MIHÁLY /Nyr. LXXXVIII, 205/ bebizonyí-

totta, hogy tarka, fehér foltos színre utaló név. Az adatok mind-

egyikében nálam mangalica fajtájú sertés neve, amelynek szőre

karikára göndörödik, s a nap valóban úgy tükröződik vissza néha

róla, mintha gyöngyökkel lenne kirakva.

c/ A fül vagy farok állásáról, orr vagy fej alakjáról, vala-

milyen jegyről stb . kapták a nevüket az alábbiak:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABukszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí , Csákó,

Csonka, Csuti, Csutri, Füles, Hegyes, Kurta, Lepsi.

B/ Metaforikusan utalnak az állat valamelyik tulajdonságára,

állására, sZőre színére stb. a következő nevek: Báró, Cigány,

Fecske /fehérhasú, fekete hátú disznó színmeghatározásaj, Furkó,

Kígyó, Madár, Medve, Sólyom, Tündér, Virág.

3. Elég szép számú a belső tulajdonságra utaló név is.

A/ Közvetlenül adják meg a meglevő vsgy kívánt belső tulaj-

donságot a következők: Álmos, Bátor, Bitang, Csalfa, Csendes,

Duhaj, Gyilkos, Harcos, Jámbor, Kedves, Kényes, Nyalka, Tolvaj,

Vezér, Vitéz, Zsarnok.

B/ Metaforikusan utalnak valamilyen jellemvonásra, általában

er5szakosságra az alábbi nevek: Betyár, Rabló, Vihar, Zsivány,

Zsandár.

4. Az állat nemző~épe8sége tulajdonképpen olyan tulajdonság,

ameLy akár belsőne'-<,akár külsőnek is fölfogható. Mivel az apa-

állatoknál ez nagyon fontos, külön csoportba g:rJjtöttem itt is

az efféle neveket.

).../ Köz~.[etlen511 ut a LnaknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa neraí ség.re a kÖ~,Te1:;kező}:: E~cskás,

?eg.vver, Kardos, Puskás, Tüzes.

3/ r'Ietaforikusnévként ide aor-oLha t ók az aláb'::;::"?;'::-:2a82., Csá-

szár, Legény, Szultá.n.



5. Mint már a bikanevek között is, itt talán még több a fog-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
)

lalkozásokra utaló név: Bankár, Biztos, Bojtár, Borbély, Búvár,

Csordás, Dobos, Doktor, Finánc, Gazdász, Ispán, Jáger, Jeges,

KaazzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnér , Kontrás, Kulcsár, Pandúr, Piktor, Prímás, Sakter, Tí-

már, Vadász, Zenész. Ide tartoznak a katonaságra, rangra, be-

osztásra, fegyvernemre utaló nevek is: Baka, Dandár, Huszár, Ka-

dét, Káplár, Tambur, Tűzér.

6. Az állat értékére is utal néhány név: Csillag, DOllár,

Gyémánt.

7. Nem tudtam beosztani egyik csoportba sem a Csombor 'men-
~

ta, borsfű', Gönci, Kapcsos, Malac, Plajbász, Rontó, Zsidó és aNMLKJIHGFEDCBA
I

Zsombor nevet.

8. A név alapját képező közszónak a jelentését sem tudtam

megállapítani néhány esetben, s ezeket természetesen nem is oszt-

hattam be egyik csoportba sem: Gyoszti, Gyökös, Kajdán, Mancsu,

Mokri, Osztri, Rozsodi. Ezek között kereshetnénk szlovák vagy

német eredetű szavakat, de aligha tekinthető annak egyik is. itt

még érvényesebb az a megállapítás, amelyet e cikksorozat folya-

mán már többször is le kellett írnom: a nemzetiségi községekben

is magyar neveket használtak a háziállatok elnevezésére.

Áttekintve a csoportosítást megállapíthatjuk, hogy a legtöbb

név a kanok belső tulajdonságára, nemiségére utal. K~önösen ha

ide számítjuk azokat a foglalkozásneveket, katonai kifejezése-

ket is, amelyek erőszakosságot, hatalmaskodás ra való lehetősé-

get rejthetnek magukban /Finánc, Huszár, Ispán, Káplár, Kasz-

nár/. A legelterjedtebb nevek is egyúttal ezek, s az alábbiak-

kal együtt mindegyikük háromnál több községben előfordul/Bátor,

Betyár, Bicskás, Császár, Fegyver, Gyilkos, Kardos, Legény, Nér-

ges, Rabló, Szultán, Vezér, Vitéz, Zsandár, ZSivány/. A többi

névtípus közül csak hat keresztnév /Bandi, Berci, GJ~rka, Laci,

Pista, Samu/, két szórzetre uta16 /Göndör, Gyöngyös/ és egy

helynév /Zombor/ tartozik a gyakoribbak közé. A legelterjedtebb

a Gyilkos /27 településen/, valamint a Bicskás és a Zsandár /21

-21 községben/ volt.

A nevek földrajzi elterjedésére alig lehet szabályszerúséget

találni, mivel a három településnél több helyen előforduló ne-

vek nagy szóródást mutatnak a korabeli megye területén. Talán

a Badár és a Zombor Orosháza környékére, a B8~a, Bata és Tűzér
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pedig Szeghalom környékére volt jellemző kannév.

IV. Kosnevek

Csupán három kosnevet tartalmaztak az összeírások, s ezeknek

mindegyike keresztnév: András, Marci, Samu. Mivel név nélküli

kosokról sem történik. említés, csak azt állapíthatjuk meg, hogy

engedélyezésük, fölülvizsgálatuk nagyon ritkán történt meg. Va-

lószínű, hogy egy részük - legalábbis a jelesebbje - nevet vi-

selt a juhtenyészetekben.

Összefoglalás

A kosnevek csekély száma miatt Békés megye két háború közöt-

ti három háziállatfaja hímjeinek a neveit hasonlíthatom össze.

Nemzetközileg ismert neveket /kiváló egyedek, tö~zsalapítÓk

neveit/ elsősorban a mének viseltek, bikák között nagyon ritka,

kanoknál pedig egyáltalában nem volt ilyen.

Érdekes, hogy a híres emberek nevei majdnem kivétel nélkül

csak a bikanevek között találhatók. Ennek nagyon nehéz magyará-

zatot adni,·mivel a kutya- és macskanevek között gyakran talál-

ni országszerte ilyen neveket /Cézár, Néró stb./. A mitológiá-

ból ismert név igen ritka mindenállatfajnál, talán csak a bi-

káknál gyakoribb kissé.

Az emberi keresztnevek mindhárom állatfajnál igen nagy szám-

ban fordultak elő teljes alakjukban és hecézett formájukban is.

A Bandi, Laci sok helyütt, a Gyurka, Jancsi, Jóska, Pista keve-

sebb helyen, de mindhárom állatfaj esétében megtalálható volt.

A gyakoribbak között kizárólagosan csak egy állatfajra használt

név nincs. Lónévként azonban nem fordul elő a bika- és kannév-

ként gyakori Samu és Miklós. A mén- és bikanevek ·~zöttnői ke-

resztneveket is találni, de a kannevek között nen..

Helyneveket leginkább a mének elnevezésére használtak.

A külső tulajdonságra utaló nevek között a színre vonatkozók

a leggyakoribbak mindenütt. A különleges jegyek elsősorban a lo-

vak esetében szolgálnak a névadás alapjául. Meglepő viszont,

hogy a termetre, általános megjelenésre utaló név éppen ott a

legkevesebb, kanoknál a legtöbb /igaz, hogy ezek között nem csak



kellemes hangulatot keltő nevek voltak/o

A belső tulajdonságokra utaló nevek közül a nemiséget hang-

súlyozók találhatók meg legnagyobb szamban mindhárom állatfaj-

nál, akár közvetlenmegnevezésként, akRr pedig metaforikus for-

mában. Ezzel szorosan összefüggenek az erőszakosságra, kiszámít-

hatatlanságra vonatkozó nevek, s mellettük kisebb számúak a ked-

vességet, csöndességet, jámborságot mutatók. A bika- és kanne-

vek között sok a foglalkozást jelentő szó, de a ménnevek között

ilyeneket nem találtam.

Az egyetlen kategóriába sem illő nevek száma minden állatfaj

esetében elég sok. Természetesen nem is a névadás LndftsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéká tYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAku -

tattam /csupán fÖltételeztem/, hanem a nevek jelentéstani osz-

tályozását kíséreltem meg. A névadó személyét ismerni kellene,

s föl kellene deríteni a legtöbb névről az elnevezés, névválasz-

tás kiváltó okát, ami lehetetlen történeti jellegű munka eseté-

ben. Mindemellett lehetséges, hogya je:!.entésükbenismert neve-

ket sem megfelelő kategóriába soroltam mindig, s a be nem sorol-

tak között is akad, amelynek némi utánjárással ~eg lehetne hatá-

rozni a hovátartozását.

A számomra ismeretlen jelentésű nevek talán nem túl nagy szá-

múak, de érdemes lenne mégis alaposabban utánanézni idegen nyel-

vékben is a jelentésüknek. /A NÉ szerkesztősége szívesen köz ö.L

pár soros kiegészítést, megfejtést, helyesbítést bármelyik név-

vel, névtípussal kapcsolatban./

Végül megállapítható, hogy a nemzetiségi településeken is ma-

gyar neveket használtak a háziállatok elnevezésére, csupán a ló-

nevek és bikanevek között akadt egy-egy sZlovák,illetóleg német

név.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HAJDU ~TlHÁLY

NYÍREGYHÁZA KIALAKULÁSTÖRTÉ~"'ETÉNEK PROBLÉr'iÁI

Nyíregyháza kialakulásának, legkorábbi történetének szá-

munkra legalábbis -két kritikus pontja van: Nyíregyháza nevé-

nek magyarázata és a legelső, bizonyosan Nyíreg~'házára vonatko-

zó adat megállapítása. A'korábbi szakirod&loIr.ra~"rténő hiva~-

kozástól felment bennünket az a kjrülmény, hogy 2nn2k áttekin-

tését MEZŐ ANDRÁS /[v'[Nyj.XII. 137-140/ elvégezte, má sr é szt pe-.
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